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Abstract  

Det övergripande syftet i denna uppsats är att undersöka vad som tyder på att C.S. 

Lewis har influerats av den bibliska Djävulen i hans skildrande av två ondskefulla 

gestalter i Narnia. Dessa två karaktärer är den vita häxan och den vita häxan. I studien 

har jag valt att göra en komparativ undersökning av vilka kopplingar och likheter som 

finns mellan den bibliska djävulen och Lewis framställningar av den gröna respektive 

den vita häxan. Jämförandet bygger på en intertextuell, religiös grund med en herme-

neutisk utgångspunkt där Bibeln och Holms djävulssymboler har fungerat som jämfö-

relseunderlag. Fokus i denna granskning har legat på vilka samband skildringarna av 

Djävulen och häxorna förmedlar i form av symboler, handlingar och händelser.  

 Sammanfattningsvis går att säga att parallellerna och likheterna är många och 

konkreta men att dessa influenser tar sig uttryck på olika sätt hos den gröna häxan 

respektive den vita häxan. Det framgår att den gröna häxan har fler kopplingar till 

djävulen genom symboler medan den vita häxan skildras mer sparsamt med symbo-

liska uttryck. Den vita häxan tilldelas dock fler paralleller och samband med djävulen 

i form av handlingar och händelser. 

 Samtidigt blir det tydligt att Lewis förmedlar kristna strukturer till kommande 

generationer genom sina karaktärer och berättelser om landet Narnia. Det bibliska 

jämförandet visar i detta fall på hur människor i en social konstruktion även införlivar 

nya medlemmar i kulturella inlärningssystem genom litteratur.  

 

Nyckelord: C.S. Lewis; Narnia; biblisk intertextualitet; sagotolkning; Djävulen; Sa-

tan; ondska; symboler; den vita häxan; den gröna häxan; Min morbror trollkarlen; 

Häxan och Lejonet; Silvertronen; kristendom; litteraturtolkning. 
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1. Introduktion 

Hjältar, monster, fjärran världar, magi och annat som är vanligt förekommande i sa-

gornas värld eller kan tolkas som verklighetsflykt är något som alltid har tilltalat mig 

när det kommer till både filmer och böcker. Att få följa med författare eller regissörer 

till deras egna världar, uppleva de äventyr som utspelar sig där och lära känna de ka-

raktärer som är typiska för dess miljö är för mig fantastiska ögonblick. Detta intresse 

för fantasymiljöer har funnits med mig sedan barndomen och ofta har det varit de ka-

raktärer som gestaltar ondska eller elakhet i sammanhanget som har väckt mest fasci-

nation. Exempel på detta är C.S. Lewis skildringar om landet Narnia som är några av 

de sagor jag uppskattade mest som barn. Under mina tidigare barnaår var jag nämli-

gen livrädd för den vita häxan Jadis, som är en av de onda karaktärerna i bokserien, 

men samtidigt fann jag henne tämligen spännande och intresseväckande. 

 Inslagen av ondska är ständigt återkommande i sagor och berättelser och per-

sonifieras på ett flertal olika sätt, exempelvis i form av häxor, trollkarlar och troll. 

Marie-Louise von Franz har i sin bok Skuggan och det onda i sagan konstaterat att 

även sagor till viss del är präglade av den kultur de uppstår i. Dock är prägeln inte lika 

stor i sagoböckerna som i de mytiska berättelserna.
1
 

 Litteraturvetaren Ying Toijer-Nilsson hävdar i sitt verk Fantasins underland: 

myt och idé till den fantastiska berättelsen att Lewis är den författare inom fantasygen-

ren som mest genomfört förmedlar ett kristet budskap och därmed påverkats av den 

kristna kulturen i sitt skrivande. 
2
  Toijer-Nilsson åsyftar vidare att det är många olika 

inspirationskällor som har bidragit med material till Lewis myter om Narnia. Dock 

menar hon att kristendomen är den religion (myt) som skulle vara den viktigaste inspi-

rationskällan till Lewis böcker och att bibelparallellerna i hans historier är många.
3
 I 

George Sayers biografi om Lewis påstår dock Sayer att taoismen skulle vara ett vä-

sentligt inslag i berättelserna om Narnia.
4
 Att böckerna återger religiösa budskap var 

inget jag reflekterade över i yngre ålder, men som jag nu skulle vilja studera närmre 

och då utifrån ondskans perspektiv. 

Jag vill därmed göra en studie om den vita häxan och den gröna häxan vilka är 

två gestalter som personifierar ondskan i Narnia. Detta då min avsikt är att undersöka 

                                                        
1 von Franz 1994:20 
2 Toijer- Nilsson 1981:78 
3 Toijer- Nilsson 1981:87 
4 Sayer 1999:276 



 

5 

 

huruvida Toijer-Nilssons uttalande angående de bibliska parallellerna stämmer över-

rens med hur bilden av ondska framställs i Lewis böcker. Fokus i liknande studier, 

diskussioner och undersökningar läggs enligt mig vanligtvis på hjälten och dess upp-

drag att besegra sin motståndare och ondskan kommer därmed i skymundan. Istället 

för att belysa de attribut och egenskaper som hjälten besitter vill jag i detta fall foku-

sera på ondskan och de influenser som just Lewis karaktärer kan tänkas ha erhållit 

från den bibliska Djävulen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som tyder på att C.S. Lewis karaktärer 

(den gröna och vita häxan) är inspirerade av den bibliska Djävulen. 

Mina frågeställningar blir därmed följande: 

- Vilka kopplingar och likheter finns det mellan de symboler som associeras med den 

bibliska Djävulen och de symboler Lewis använder för att skildra den vita häxan re-

spektive den gröna häxan? 

- Vilka kopplingar och likheter finns det mellan dessa häxkaraktärer och den bibliska 

Djävulen i form av handlingar och händelser? 

 

1.3 Definitioner 

I denna uppsats förekommer en del centrala begrepp och dessa kommer jag i följande 

avsnitt att ge stipulativa definitioner som gäller för denna enskilda studie och som 

därmed inte är några realdefinitioner.
5
  

För att både du som läsare och jag som författare av denna text ska utgå ifrån 

samma punkt när det kommer till de symboliska uttrycken i denna studie presenteras 

härmed några definitioner som är av vikt i undersökningen. Då undersökningen berör 

symboler och symboliska uttryck blir det således relevant att börja med ett förtydli-

gande av begreppet symbol. 

 

 

 

                                                        
5 ”Medan en stipulativ definition således ger tillkänna ett visst beslut från den skrivandes eller talandes 

sida, har en realdefinition ambitionen att säga något sant om definiendums redan existerande betydelse 

eller användning”.  Nationalencyklopedin, NE, den långa definitionen under sökordet stipulativ 

 [hämtad 2010-04-25] 
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Carl C. Jung väljer att förklara uppkomsten av symboliska ord, uttryck och begrepp 

på följande sätt: 

 

Emedan det finns otaliga ting som ligger bortom gränserna för vårt mänskliga förnuft begag-

nar vi symboliska ord för att beteckna begrepp som vi inte kan definiera eller fullt ut fatta.6  

 

För att undvika missuppfattningar om vad som menas med begreppet symbol 

kommer denna studie att utgå från Jungs symboldefinition. Han har valt att definiera 

begreppet på nedanstående sätt: 

 

 Ett ord eller en bild är symbolisk, när med den menas någonting utöver dess uppenbara och 

närliggande betydelse.7 

 

Ett klassiskt och typiskt exempel vad gäller symboler för ondska är den sammanfat-

tande symbol som kallas för Djävulen.  

 Ordet Djävul kommer av latinets dia’bolus och det grekiska dia’bolos vilket 

betyder förtalare eller anklagare. Det är i kristendomen benämningen på den onda 

makt som är Guds och godhetens motståndare i världen. Ordet dia’bolos används i 

den grekiska översättningen av Gamla Testamentet för det hebreiska Sata’n som be-

tyder åklagare. Denna Sata’n anklagar i några fall just människor inför Gud vilket 

resulterar i att han benämns som åklagaren. I Nya Testamentet används både Djävul 

och Satan som benämningar på denna onda makt. Den identifieras dessutom med or-

men som i syndafallsberättelsen är den som förde in synden i världen. Andra namn på 

den onda makten är bland annat Beelsebul vilket betyder de onda andarnas furste.
8
 

Som tidigare nämnts kallas den bibliska Djävulen för Satan. Denna benäm-

ning har betydelsen motståndare eller åklagare. Arabiska Shaytān brukas i samma 

betydelse inom islam, liksom namnet Iblis som även det är en benämning på den 

symboliska karaktären .
9
 

Ordet Djävulsk åsyftar den symboliska gestalten Djävulen och används enligt 

Nationalencyklopedin för att beskriva en mycket lömsk och ondskefull person i ett 

sammanhang.
10

  

                                                        
6 Jung 1981:21 
7 Jung 1981:20 
8 Nationalencyklopedin, NE, den långa definitionen under sökordet djävul [hämtad 2010-04-29] 
9 Nationalencyklopedin, NE, den långa definitionen under sökordet Satan [hämtad 2010-04-29] 
10 Nationalencyklopedin, NE, den långa definitionen under sökordet djävulsk [hämtad 2010-04-29] 

http://www.ne.se/lang/iblis
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  Ondskefull eller ondska är två breda och mångfacetterade begrepp. Nästan 

varje individ har en egen förklaring för vad som är ondska. Definitionen för ondska 

förklaras på följande sätt av Nationalencyklopedin: önskan att orsaka sina medmänni-

skor (andligt) lidande.
11

  

Febe Orést skildrar i sin avhandling Ondska begreppet ondska och dess inne-

börd.
12

 Detta sammanfattar hon i följande två punkter: 

 

* Ondskan är en aktion som utgår ur den kraft inom människan som strävar efter att utsläcka 

liv eller ett uttryck för liv. 

* Ondska kan objektifieras och uttryckas som handlingar som oftast är utförda i samverkan 

med Djävulen eller likartade fenomen. 
13

 

 

Orést framhåller även att ondska vanligtvis relateras till religioner, politik eller ideo-

logier. Vidare nämner hon att ondskan i de abrahamitiska religionerna gärna objektifi-

eras i form av Djävulen och att adjektivet djävulsk kommer ifrån verbet diabolikos 

som betyder splittra.
14

 Dessa definitioner av begreppet ondska är av vikt då jag i In-

troduktionen beskriver mina två utvalda karaktärer som tydliga personifieringar av 

ondska. 

 Sammanfattningsvis kommer jag i denna studie att definiera de båda begrep-

pen ondska och Djävul på följande sätt: Ondska är en aktion som strävar efter att or-

saka lidande och utsläcka liv eller uttryck för liv. Då ondska används om objektifiera-

de handlingar kan de uttryckas som handlingar som är utförda i samverkan med Djä-

vulen eller liknande fenomen. Djävul eller Satan är benämningar på den onda makt 

som är godhetens och Guds motståndare och en symbol för ondska. Denna makt an-

klagar, förtalar och splittrar sin omgivning. Den rubrik som nu följer kommer därmed 

att presentera hur jag har gått till väga för att studera och analysera denna splittrande 

kraft. 

 

 

 

                                                        
11 Nationalencyklopedin, NE, den långa definitionen under sökordet ondska [hämtad 2010-04-29] 
12 Fullständig titel: Ondska – individuell och kulturell projektion. Filmupplevelser analyserade enligt 

den analytiska psykologin 
13 Orést 2009:13 
14 Orést 2009:12 
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2. Metod och teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel består av fem avsnitt där det första kommer att lyfta fram de tillväga-

gångssätt som har anammats under studien. Avsnitten som följer kommer att belysa 

begreppet intertextualitet, undersökningens material och bakgrund, vilka avgräns-

ningar som har gjorts och vilka vetenskapliga teorier som studien har som utgångs-

punkt. 

2.1 Metod 

För att besvara de frågeställningar som presenteras i Syfte och frågeställningar kom-

mer jag i undersökningen att genomföra en komparativ studie där den vita häxan re-

spektive den gröna häxan i Narniaböckerna jämförs med den bibliska Djävulen. Jag 

kommer i denna jämförande studie att göra nedslag i några av Narniaböckernas peri-

petier där häxorna omtalas. Peripetier är berättelsens höjder och djup dvs. plötsliga 

eller viktiga händelser som har påverkan på berättelsens utgång. Dessa kan vara långa 

eller korta och förekomma i flertal eller ental.
15

 Undersökningen kommer dessutom 

att ha en hermeneutisk utgångspunkt.  

Den hermeneutiska utgångspunkten innebär att min huvuduppgift som förfat-

tare är att tolka mitt material. Att tolka texter har långa traditioner, men enligt Ralf 

Helenius utlovar hermeneutiken varken att tolkningarna är de rätta eller att resultatet 

är enbart goda tolkningar.
16

 Björn Vikström menar att det som är gemensamt för de 

olika hermeneutiska skolbildningarna är medvetenheten om att varje tolkning är fär-

gad av och beroende av tolkarens livssituation och att ingen tolkning är förutsättnings-

lös.
17

 Tolkningen behöver sedan tillämpas antingen genom att uttolkaren lever ut den 

eller skriver ner den för att på detta vis göra den tillgänglig för andra och bidra till 

tolkningsdiskussionen inom ämnet.
18

 

I denna studie kommer jag att använda mig av tolkning på två olika sätt för att 

undersöka vad som tyder på att det finns bibliska influenser hos den vita häxan och 

gröna häxan. Likheter och kopplingar vad gäller händelser och utförda handlingar 

tolkas och analyseras med hjälp av bibelcitat. Bibeln kommer dock inte att läsas i sin 

helhet utan fungerar i detta sammanhang som intertext och analysverktyg. De bibliska 

kopplingar och motiv som jag lyfter fram bygger på mina associationer och tolkning-

                                                        
15 von Franz 1987:34 
16 Helenius 1990:69–70 
17 Vikström 2005:21 
18 Vikström 2005:27 
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ar. De motiv som berörs kommer också att vara kopplingar och likheter som jag anser 

vara konkreta samband mellan Djävulen och häxorna. Tolkningssättet kommer där-

med att vara mer subjektivt än objektivt då det är min bedömning och min tolkning av 

bibliska influenser som framförs. Men utan en subjektiv tolkning i denna undersök-

ning skulle resultatet enligt min mening bli ointressant. 

Vid granskningen av de symboler som Lewis använder för att skildra sina ka-

raktärer kommer dessa att tolkas med hjälp av symboler som förknippas med Djävu-

len. Dessa kommer att presenteras vidare i analysavsnittet och nu följer istället en 

introduktion av begreppet intertextualitet. 

 

2.2 Intertextualitet 

Då min avsikt är att jämföra Narnias ondskefulla häxor och den bibliska Djävulen och 

använda Bibeln som intertext är det relevant att lyfta fram intertextualitetens funktion 

och betydelse. Detta för att få en närmare inblick i intertextualitetens tillämpning och 

sätt att fungera. Vikström inleder sin förklaring av vad som är intertextualitet på föl-

jande vis: 

 

All text står i relation till andra texter. När författaren skriver en text gör han det ofta för att 

bygga vidare på sina tidigare texter, eller för att polemisera mot eller ironisera över någon an-

nans text.
19

 

 

Vidare beskriver Vikström benämningen intertextualitet som en term vilken betecknar 

en målsättning att tolka skrifter i en relation till andra texter, dvs. att genomföra en 

slags komparation. Han anser även att alla de texter som studeras kan ses som samtida 

i ett intertextuellt perspektiv.
20

 

Komparativ litteraturforskning användes i början för att försöka kartlägga de 

influenser som har påverkat en författare då denne skrev sitt verk. Det växte dock 

fram kritik emot denna metod som undersöker vem som påverkat vem, dvs. vilken 

författare eller händelse som i sin tur har påverkat nästa författare. Forskare bearbeta-

de metoden och har de senaste decennierna istället ställt sig frågan: 

 

                                                        
19 Vikström 2005:38 
20 Vikström 2005:95–96 
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Vilka andra texter kan på ett meningsfullt sätt belysa den text jag försöker tolka? 
21

 

 

Detta utgångssätt betecknas som illustrativ komparation där en av förgrundsgestalter-

na är Julia Kristeva. Det var dessutom Kristeva som myntade begreppet intertextuali-

tet: 

 

[…] för att beskriva fenomenet att enskilda texter alltid fungerar i relation till andra texter i 

vår erfarenhet.22  

 

Den utgångspunkt som var den viktigaste enligt Kristeva var att studera alla texter 

som ett slags mosaik av citat och som en dialog mellan olika texter, både de författa-

ren är medveten om och de han eller hon är omedveten om. Det är således inte enbart 

författarens intentioner som blir relevanta, utan även hur läsaren uppfattar och tolkar 

den givna texten.
23

 

 Som det tidigare har nämnts under avsnittet Metod är de bibliska motiv som 

lyfts fram i analysen sådana som bygger på mina egna associationer och inte explicit 

uttalade samband. Denna studie kan därav betraktas som en illustrativ komparation då 

min analys utgår från vad som tyder på att Bibeln har influerat Narniaböckerna. Jag 

kommer med andra ord att belysa dessa böckers outsagda budskap med hjälp av Bi-

beln. En naturlig konsekvens blir därmed i denna undersökning att störst vikt har lagts 

vid de olika texternas innehåll. Nästföljande avsnitt kommer i och med detta att pre-

sentera de utvalda texter som kommer att användas i denna studie. 

 

2.3 Material och Bakgrund 

Bokserien om fantasivärlden Narnia omfattar sju stycken verk som alla är skrivna av 

författaren C.S. Lewis. Varje bok har sin egen historia och handling om olika äventyr 

som utspelar sig i det magiska landet Narnia, vilket är en parallell värld till vår egen 

dit bara barn är välkomna. Ett återkommande drag är emellertid kampen mellan gott 

och ont. De barn som tar sig till Narnia gör det av misstag eller nyfikenhet och här är 

även inslaget av magi en nödvändig faktor för att nå fram till landet. Detta är nämli-

gen ingen värld som barnen kan besöka när de själva behagar utan de hamnar i den 

när de minst anar det, exempelvis när de leker kurragömma i en garderob eller stude-

                                                        
21 Holmberg & Olsson 1999:45 
22 Holmberg & Olsson 1999:45 
23 Olsson, Intertextualitet, komparation och reception, i Bergsten, 2002:53 
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rar en tavla och helt plötsligt faller igenom ramen. Det magiska inslaget som gör detta 

möjligt står lejonet Aslan för. Det är Aslan som har skapat Narnia genom att sjunga 

fram världen ur intet. Han framställs därtill som en symbol för godheten i böckerna. 

Narnia befolkas i övrigt av såväl människor som av sagoväsen, mytiska figurer och 

talande djur. Det är med andra ord en fantasivärld med plats för det mesta och själv-

klart har även ondskan lyckats nästla sig in i olika former.  

 De Narnia-böcker som jag kommer att använda mig av i denna undersökning 

är Min morbror trollkarlen, Häxan och Lejonet och Silvertronen. Detta för att det är i 

dessa böcker som de två utvalda karaktärerna vita häxan och gröna häxan förekom-

mer. I de övriga böckerna finns det andra figurer som gestaltar ondskan, men vissa av 

dem figurerar redan i liknande studier. Det har resulterat i att jag har begränsat mig till 

dessa ovannämnda häxor. 

 Min Morbror trollkarlen utspelar sig i slutet av 1800-talet. Denna berättelse 

är av stor vikt i bokserien, för den förklarar hur alla resorna mellan vår värld och Nar-

nia tar sin början. Huvudpersonerna i denna bok är barnen Digory och hans vän Polly 

som luras till att pröva ett par magiska ringar av Digorys morbror. Med dessa ringars 

kraft hamnar de i främmande världar (inte bara Narnia) och får uppleva landet Narni-

as födelse och möta dess skapare Aslan. Han sänder iväg dem på ett uppdrag för att 

bekämpa den onda makt som barnen av misstag har lyckats släppa in i landet under 

dess skapelse. Denna onda makt är den vita häxan Jadis och det är alltså i denna bok 

som vi läsare möter henne för första gången.
24

 

 Häxan och Lejonet är berättelsen om de fyra syskonen Pevensie. Boken ut-

spelar sig under andra världskriget och tar sin början i att barnen evakueras till ett 

gammalt hus på landet för att komma undan flyganfallen i London. I huset hittar de ett 

klädskåp genom vilket de kommer till Narnia, som för dem ter sig som ett märkligt 

land i en annan värld och tid. Tidsperspektivet i Narnia är nämligen inte det samma 

som i denna värld då 200 år i Narnia kan vara detsamma som två minuter i vår värld. 

När barnen Pevensie når fram till Narnia är det den vita häxan Jadis som styr i landet. 

En narnisk sägen berättar dock att fyra av Adam och Evas söner och döttrar ska 

komma till Narnia tillsammans med lejonet Aslan för att befria riket ur häxans våld. 
25

 

  

                                                        
24 Detta är i hänvisning till den nya ordningsföljd av bokserien som införts efter det att alla böckerna 

har utkommit. 
25 Narniskt eller narnisk avser att något eller någon tillhör eller kommer ifrån landet Narnia 
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Silvertronen är den tredje och sista av de böcker som kommer att användas i denna 

studie. I den här boken, som är den sjätte berättelsen om Narnia, är det pojken Eustace 

och hans skolkamrat Jill som är huvudkaraktärerna. De tar sig till det magiska Narnia 

genom en port i skolan. Väl där får de i uppdrag av Aslan att ge sig ut på det svåra 

och farofyllda sökandet efter landets tronföljare, prins Rilian, som länge har varit för-

svunnen. Många har letat men ingen har lyckats hitta honom då han befinner sig i den 

gröna häxans våld i underjorden. Här har ondskans gestalt med andra ord bytt skepnad 

från den vita häxan till den gröna häxan. 

 Då detta är en komparativ studie kommer den jämförande källan att vara Bi-

beln. För att underlätta sökandet efter bibliska referenser kommer jag dessutom att ha 

Oscar Bensows Bibliska ordbok till min hjälp. Vid användningen av ordboken kom-

mer jag i första hand att utgå ifrån de definitioner för Djävul och Satan som nämns 

under avsnittet Definitioner. Sökord i ordboken blir därmed Djävul, Satan och åklaga-

re. Vissa avgränsningar måste dock göras och de presenteras därmed i nästkommande 

avsnitt. 

 

2.3.2 Avgränsningar  

För att avgränsa arbetet kommer jag som tidigare nämnt att fokusera på två av huvud-

karaktärerna som tydligt representerar den goda sidans fiende och ondskan i berättel-

serna. De två utvalda narniska karaktärerna är den vita häxan Jadis, som figurerar som 

ondskan i de båda böckerna Min morbror trollkarlen och Häxan och Lejonet, och den 

gröna häxan eller damen i gröna klänningen vilket hon också kallas som personifierar 

ondskan i boken Silvertronen.  

Det sker ytterligare en avgränsning i denna studie genom att en svensk Bibel i 

versionen från år 1917 kommer att användas.
26

 Detta blir en avgränsning då jag anser 

att urvalet av biblar är enormt. Att jag väljer den äldre versionen, och inte den ny-

tryckta Bibeln 2000, beror på att den äldre troligen är mer kompatibel med den ver-

sion som fanns tillgänglig för Lewis under den tid han skrev böckerna om Narnia. 

Dock väljer jag en svensk version av Bibeln istället för en engelsk Bibel för att i störs-

ta mån undvika språklig förvirring från min sida. Dessutom är också de Narnia-böcker 

som används översatta till svenska och nytryckta vilket i detta fall kan ha bidragit till 

                                                        
26 Gamla och Nya testamentet: de kanoniska böckerna. Översättningen gillad och stadsfäst av konung-

en år 1917 - här kan även ifrågasättas om en svensk översättning av Bibeln kan anses vara en primär-

källa eller ej. 
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omformuleringar och dylikt. Orsaken till att jag väljer att använda mig av en nytryckt 

utgåva och inte en äldre version beror på att detta är den version som läsaren troligen 

kommer i kontakt med idag. 

Givetvis finns det förutom det nämnda materialet också teorier som jag har ut-

gått ifrån i studien. Dessa kommer därav att lyftas fram i nästa avsnitt. 

 

2.4 Teorier  

Enligt kunskapssociologiska teorier konstrueras människans verklighetsuppfattning 

av de sociala sammanhang som existerar i samhället. Sociologerna Peter Berger och 

Thomas Luckmann menar att samhället skapas av social interaktion, dvs. att männi-

skor möter varandra, under sociala mönster där bland annat definitioner av roller (s.k. 

typifiering) sker. Dessa sociala mönster förklaras och legitimeras och därigenom ska-

pas det en slags ordning i samhället. För att ordningen ska bibehållas anser Berger och 

Luckmann att de nya samhällsmedlemmarna behöver införlivas i de rådande mönst-

ren.
27 

 Varje individ som föds hamnar i ett kulturellt inlärningssystem där en stor del 

av uppfostran består i att integrera den nya medlemmen i de värderingar och beteen-

demönster som existerar i familjen och omgivningen. Det skapas med andra ord ett 

normsystem. Här delges individen även vilka egenskaper, värderingar och handlingar 

som man bör ta avstånd ifrån - de som anses vara ondska.  

Nils G. Holm har i boken Människans symboliska verklighetsbygge - en psyko-

fenomenologisk studie nedtecknat sin syn på religionspsykologi och dess centrala fe-

nomen. Han har i denna studie vidareutvecklat ett flertal kunskapssociologiska teorier 

till en integrerad rollteori. Den bygger på att de symboliska uttryck som samhället 

förmedlar är en integrering av den sociala grund som omger oss och det som finns 

inom oss, dvs. de känslor och personliga erfarenheter som varje enskild individ upp-

lever. Holm menar att människans uppspaltning i gott och ont är något som utvecklas 

tidigt i barnastadiet. Det är genom de sociala processerna och relationerna till de för-

sta betydelsefulla människorna som exempelvis vår uppfattning om vad som är gott 

och ont skapas.
28

 Dessa erfarenheter lagras och bearbetas sedan i den enskilda indivi-

dens psyke och under den processen sker olika sammanföringar och frånfall av in-

tryck där Holm anser att det går att finna tendenser till skapandet av det som kallas för 

                                                        
27 Geels & Wikström 1999:51 
28 Holm, 1997:34 
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symboler. Det människan lär sig och är med om kan koncentreras till en gestalt som 

förknippas med någon i omgivningen eller övergå till att bli en mytisk gestalt. Det kan 

dessutom överföras till mer abstrakta storheter som symbolen Djävulen.
29

 De struktu-

rer som bildas kan enligt Holm bero på uppfostringssituationen, det omgivande sam-

hället, men även biologiska faktorer vilket innebär att det skapas en stor variations-

bredd i symboluttrycken. Allt detta som sker i psyket sammanfattar Holm i det han 

kallar för det inre existensrummet.
30

 Det yttre existensrummet står för den sociala 

grund som samhället förmedlar. Enligt Holm är detta de erfarenhetsstrukturer som 

generationer efter generationer har samlat på sig och som har bildat mönster med be-

teendemässiga strukturer, normer och sociala vanor. Här ingår också symbolerna för 

vanliga sociala förhållanden som t.ex. undervisning och sjukvård, men också de som 

hör till religiositet dvs. Gud, Djävul, himmel och helvete osv.
31

  

 När det kommer till de av samhället socialt givna symbolerna utgår Holm vi-

dare i sin studie ifrån att det finns ett antal grundsymboler, vilka är naturliga och 

grundläggande för allt mänskligt liv. De har ofta en koppling till förhållandet mellan 

liv och död och får enligt Holm en avgörande betydelse för människans skapande av 

identitet och inre utveckling. Förutom att vissa symboler räknas som grundsymboler 

gör Holm en ytterligare indelning av dessa i kategorierna fenomensymboler, situa-

tionssymboler och rollsymboler: 

* Fenomensymboler är vad Holm anser detsamma som naturföreteelser i form av so-

len, månen, träd, berg, regn och vind. 

* Situationssymboler utrycker födelse, död, bröllopet, måltiden osv. 

* Rollsymboler är oftast indelade i parvisa förhållanden såsom kvinna – man eller 

hjälte – motståndare men här kan även kombinationen Gud – Djävul passas in.
32

 

 Symbolen Djävul eller fan beskriver Holm som personifieringen av det onda 

och den symboliska sammanfattningen av ondska och onda krafter som strider mot 

Gud eller den goda sidan. De symboliska uttryck som förknippas med Djävulen är 

många och jag kommer i min undersökning att utgå ifrån de djävulssymboler som 

Holm visar fram i sin studie.
33

 Dessa kommer dock inte att presenteras närmare i detta 

teoriavsnitt utan under analysdelen. Detta för att symbolerna ska finnas lättillgängliga 

                                                        
29 Holm, 1997:35 
30 Holm 1997:34–36 
31 Holm 1997:36–37 
32 Holm 1997:18 
33 Holm 1997:57–58 
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för läsaren under analysens dialog. 

Om de ondskefulla karaktärerna i Narnia passas in i föregående teorier kan det 

sägas att gestalterna är utformade av Lewis för att stämma överens med de rådande 

definitionerna av ondska som finns i samhället. Toijer-Nilsson hävdar, som tidigare 

har nämnts i rubriken Introduktion, att Lewis är den författare inom fantasygenren 

som mest genomfört förmedlar ett kristet budskap. 
34

 Toijer-Nilsson påvisar vidare att 

det är många olika inspirationskällor som har bidragit med material till Lewis myter 

om Narnia. Dock menar hon att det är kristendomen som skulle vara den viktigaste i 

många av hans alster. Det är med andra ord ingen ovanlighet att Lewis väljer att för-

medla kristna tankar och ideal i sina litterära verk.
35

 Därför blir min hypotes att häx-

orna i Narnia bör ha stora likheter med den kristna Djävulen. 

 Innan studiens analys påbörjas är det dock av vikt att tidigare undersökningar 

och forskning lyfts fram för att du som läsare ska få mer kött på benen. Det kapitel 

som följer kommer därmed att presentera tidigare forskning som är av relevans i den-

na studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
34 Toijer-Nilsson 1981:78 
35 Toijer-Nilsson 1981:87 
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3. Tidigare forskning 

När det kommer till tidigare forskning på Narniaområdet ligger fokus i de flesta un-

dersökningar på den kristna helhet som förmedlas genom serien, men det finns ett par 

enstaka fall där det görs en djupdykning ner i ondskans karaktärer. Många av dessa 

undersökningar är även gjorda i andra länder än i Sverige och kan därmed vara svår-

åtkomliga då de bara existerar i ett fåtal upplagor på svenska bibliotek. 

I textsamlingen Revisiting Narnia: fantasy, myth and religion in C.S. Lewis 

chronicles har Shanna Caughey sammanställt ett flertal olika texter som berör Narnia, 

C.S. Lewis och den narniska världen på varierade sätt. I en av dessa texter skriver 

Lawrence Watt-Evans om den ondska som finns i Narnia och konstaterar följande: 

 

In some ways, the history of Narnia parallels the biblical account of the history of our own 

world.36  

 

Han är med andra ord medveten om att det finns bibliska kopplingar i kontexten. Vi-

dare menar Watt-Evans att den vita häxan skulle representera Satan i form av ormen 

som frestar Eva med kunskapens äpple i boken Min morbror trollkarlen och att hon 

därmed intar rollen som Satan och frestaren.
37

 Han nämner även att den vita häxan 

vägrar att acceptera Aslans storhet och att det har spekulerats i att den gröna och vita 

häxan skulle vara av samma skrot och korn. Watt- Evans går dock inte in närmre på 

ämnet, utan koncentrerar sig istället på att argumentera kring hur ondskan och dess 

olika karaktärer som nämns i böckerna har kommit in i landet Narnia. 

 Will Vaus drar i sin bok Mere theology: a guide to the thought of C.S. Lewis 

liknande kopplingar till att den vita häxan Jadis skulle vara ormen. 
38

 Orsaken till det-

ta är för att hon i Häxan och Lejonet frestar Edmund med sötsaker och att hon i Min 

morbror trollkarlen försöker fresta Digory att äta ett magiskt äpple. Vaus framför 

dock bara refereringar där händelseloppet beskrivs och ett konstaterande att ovan-

nämnda personer utsätts för psykisk och fysisk frestelse. Det finns dvs. inga direkta 

bibliska kopplingar utskrivna i Vaus texter. 

 Kathryn Lindskoog gör i sin bok Journey into Narnia enskilda korta studier av 

de sju böckerna som ingår i Narniaserien där varje bok tilldelas varsitt eget kapitel. I 

                                                        
36 Watt-Ewans, On the origins of evil, i Caughey 2005:27 
37 Watt-Ewans, i Caughey 2005:27–28 
38 Vaus 2004: 113-114 , http://books.google.com [hämtad 2010-04-22] 

http://books.google.com/
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dessa studier har hon under varje kapitel ett avsnitt där hon kopplar den berörda boken 

till Bibeln. Under kapitlet som berör Min morbror trollkarlen omtalar Lindskoog den 

vita häxan på följande sätt: 

 

Jadis was obsessed and poisoned by addiction to political power; she is the kind who would 

rather rule in hell than enjoy heaven. She could not stand not being more powerful than God.39  

 

Här gör Lindskoog en direkt koppling till att Jadis skulle vara Guds motståndare och 

som jag nämner i avsnittet Definitioner är Djävulen den som räknas som motstånda-

ren till Gud och godhet. Lindskoog antyder dessutom att den vita häxan skulle vilja 

styra i helvetet, vilket den kristna teologin menar att Djävulen är härskare över. Dock 

nämner Lindskoog inga direkta avsnitt i Bibeln som tyder på dess koppling till häxan 

i detta stycke. Det är med andra ord enbart Lindskoogs egna slutsats som presenteras. 

 Lindskoog menar även, enligt Toijer-Nilsson, att det finns en biblisk koppling 

mellan Djävulens resonemang i andaktsboken och den gröna häxans agerande i Sil-

vertronen. I bägge fallen strävar frestaren (Djävulen) efter att söva sitt offers förmåga 

att tänka logiskt och rationellt. Toijer-Nilsson anser vidare att scenen i Silvertronen är 

en diskussion om tro och dess tvivel om Guds existens där den goda kraften tillslut 

lyckas att avväpna den onda.
40

 

 Sammanfattningsvis visar forskningsläget att de bibliska parallellerna till Nar-

nias onda karaktärer antas existera. Dock nämns bara vagt förklarande exempel där 

det saknas konkreta kopplingar med refereringar till Bibeln och det blir i och med det 

författarnas egna slutsatser som presenteras. Det blir därmed av vikt att undersöka om 

det faktiskt finns några påtagliga bibliska paralleller som kan kopplas till Narnias 

ondska och de två häxorna. Målet med denna uppsats är att fylla på det hål som finns i 

forskningen kring Narnia och dess ondskefulla gestalter. 

 

 

 

                                                        
39 Lindskoog 1998:85 
40 Lindskoogs bok finns inte vid något av Sveriges bibliotek. Detta leder till att boken inte kommer att 

hinna anlända innan denna underöknings opponeringsdatum.  Jag väljer därmed i detta sammanhang att 

använda mig av Toijer-Nilssons tolkning. 

Toijer-Nilsson 1981:98 
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4. Djävulska häxor – En analys 

Denna analysdel kommer att delas upp i fem avsnitt. Dessa består av en närmare pre-

sentation av den gröna häxan och den vita häxan, en del med biblisk intertextualitet i 

form av symboler där jag också kommer att lyfta fram och beskriva Holms symbolis-

ka uttryck för Djävulen. Den fjärde delen berör biblisk intertextualitet i form av hän-

delser och handlingar som häxorna utför och är konkret delaktiga i. Deras kopplingar 

till Djävulen tolkas och analyseras med hjälp av specifika bibelcitat. Den femte och 

sista delen består av ett sammandrag. I det stycket presenteras och diskuteras en sam-

manfattning av de slutsatser som dras under föregående rubriker. Därefter följer ett 

nytt kapitel med en avslutande slutdiskussion där mitt metodval och resultat kommer 

att sammanfattas och diskuteras.  

 

4.1 Den vita häxan 

I Silvertronen skildras hur Narnia för längesedan fick påhälsningar av en vit häxa från 

landet i norr. Under sin vistelse i Narnia höll hon landet fjättrat av snö och is i hundra-

tals år.
41

 

Denna vita häxa är Jadis och hon beskrivs i Min morbror trollkarlen som en 

två meter lång och bländande vacker kvinna med en vild utstrålning av grymhet och 

stolthet. Hon kommer ursprungligen från Charn, vilket är en värld där hon har utplå-

nat allt liv genom magi och där kungaätten sägs ha jätteblod i ådrorna. Hon har ögon 

som glimmar likt eld, långt hår som liknas vid en kometsvans och är så stark att hon 

kan bryta av en järnstång från en lyktstolpe utan ansträngning.  

Jadis lyckas med hjälp av Digory och Polly att ta sig till Narnia under dess 

skapelse och landet är inte ens fem timmar gammalt då Aslan kungör för landets in-

vånare att en ond kraft har släppts in i världen. Denna onda kraft är givetvis Jadis. 

I Häxan och Lejonet skildras den vita häxan som Narnias falska drottning som 

har fängslat landet med hjälp av is och snö i en evig vinter. Hon sveper fram i sin slä-

de dragen av renar med en gyllene krona på huvudet och ett trollspö i högsta bered-

skap. Detta trollspö använder hon sig bland annat av då hon förstenar de varelser som 

inte behagar henne. Häxans mål i denna berättelse är antingen att besegra Aslan och 

överta hans makt eller att förgöra de fyra människobarn som enligt en profetia ska 

dräpa henne. 

                                                        
41 Lewis 1965:49 
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4.2 Den gröna häxan 

Den gröna häxan är en kvinna som besitter förklädnadens konster. Hon kan närmare 

bestämt omvandla sig till en stor orm vars kropp är grön som etter.
42

 I sin mänskliga 

skepnad framställs hon som den vackraste kvinna som någonsin har skådats. Hon är 

lång och slank och bär en grön klänning, som gör att hon upplevs som glittrande. 

Hennes röst beskrivs som den ljuvaste fågelsång och hennes skratt som ljuvligt och 

musikaliskt. Det visar sig dock att damen i den gröna klänningen är Underjordens 

drottning där hennes undersåtar och fångar lever som slavar under ständig förhäxning. 

Den gröna häxans mål i denna saga är att hon med hjälp av Rilian, Narnias sanna 

tronföljare och hennes fånge, ska anfalla Narnia och med våld överta och sedermera 

styra landet.   

 

4.3 Biblisk intertextualitet i form av symboler 

Redan i titeln Häxan och Lejonet framgår det att den vita häxan och Aslan har någon 

form av relation till varandra. Detta gör att de kan kategoriseras i det Holm kallar för 

rollsymboler eftersom de existerar i ett parförhållande. Då Aslan är den skapande 

kraften i berättelserna utgår jag ifrån att häxan bör symbolisera antagonisten i förhål-

landet dvs. den förstörande eller onda kraften. Under denna rubrik kommer därmed, 

som berördes under teoriavsnittet, Holms symboler för Djävulen att användas.
43

 Detta 

då mitt syfte är att undersöka vilka symboliska kopplingar och likheter som finns mel-

lan häxorna och Djävulen. 

Djävulen eller Satan är vad Holm beskriver som den symboliska sammanfatt-

ningen och personifieringen av det onda som strider mot Gud och godheten. Han är 

dessutom anklagaren och vedersakaren som härskar över helvetet eller underjorden.  

De symboliska uttryck som förknippas med Djävulen är många även om det enligt 

Holm inte är vanligt med konkreta symboler för den onde i modern tid.  

 De symboliska uttryck som associeras med Djävulen är bockfoten, hornen, 

svansen och ibland även vingar som då framställs som fladdermusvingar. Dock kan 

han jämväl skildras som fager och förförisk. Varelser som förbinds med Djävulen är 

ormar, drakar, paddor och demoner.  

I Bibeln utmålas Djävulen som den fallne ängeln Lucifer vilken störtas ner i 
                                                        
42 Lewis 1965:46 
43 De symboler jag avser här presenteras i Holms bok Människans symboliska verklighetsbygge – En 

psykofenomenologisk studie.  
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underjorden.
44

 I folkliga sammanhang kan Djävulen få drag av en mytologisk figur 

som kallas för trickster och spelar människorna spratt. I denna form kan Djävulen 

vara hjälpsam och varna människan.
45

 Dessa symboler har, precis som Luckmann och 

Berger talar om i sina teorier, förts vidare genom ett flertal generationer. 

 Holm menar att ormar är en klassisk symbol för Djävulen och i definitionsav-

snittet framgår det att Djävulen i Bibeln förknippas med ormen i Edens lustgård, vil-

ken lurar Eva till att äta av den förbjudna frukten. Den gröna häxan har som tidigare 

berörts en förmåga att omvandla sig till en stor grön orm. I sin mänskliga form fram-

ställs hon, vilket jag nämnde i föregående avsnitt, som en otroligt vacker kvinna som 

förför sin omgivning med sitt utseende, skratt och sin röst. Då hon omvandlas till en 

orm släcker hon istället liv med hjälp av sitt dödliga gift.
46

 En förförisk kvinna med 

kraften att omvandla sig till en orm som dödar anser jag vara ett starkt symboliskt 

uttryck för Djävulen. Detta då den kan kopplas till både Holms nämnda djävulssym-

boler och de begreppsförklaringar för Djävulen och ondska som presenteras under 

Definitioner. 

Den gröna häxan benämns även som drottningen av Underjorden eller Dju-

pens rike vilket gör henne till dess härskare och förknippar henne starkt med den bib-

liska Djävulen. Detta då denne anses ha störtats ner i underjorden och sedermera styr 

över den. I Underjordens många tunnlar och grottor stöter barnen Eustace och Jill på 

en grotta som är full med drakliknande och fladdermusliknande varelser.
47

 Dessa är 

vad Holm avser såsom symboler och figurer som ofta associeras med Djävulen. För-

utom dessa symboliska uttryck i form av underjorden och drakar, omger sig den gröna 

häxan dessutom med anhängare som är hornprydda små varelser med treuddiga va-

pen.
48

 Detta treuddiga vapen är inget Holm lyfter fram i de symboliska uttryck som 

förknippas med Djävulen. Dock anser jag personligen att detta vapen ihop med hor-

nen formar ett symboliskt uttryck för Djävulen och att det är ett typiskt exempel på 

något som förmedlas i det Holm kallar för det yttre existensrummet. Detta hävdar jag 

eftersom treudden blir en naturlig del liksom hornen för gestaltningen av Djävulen i 

samband med maskerader och liknande sammanhang.  

I Lewis skildringar av den vita häxan förekommer dock inte Holms symbolis-

                                                        
44 Jesaja 14. 
45 Holm 1997:57–59 
46 Lewis 1965:46 
47 Lewis 1965:110 
48 Lewis 1965: 107 
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ka uttryck i samma mängd. Emellertid har hon i Häxan och Lejonet ett antal under-

huggare till sin hjälp då Aslan smädas och offras på stenbordet. Bland dessa finns 

onda växt- och trädandar, vålnader, spöken och gengångare, maror osv.
49

 Att dessa 

beordras och styrs av den vita häxan gör att det kan dras en direkt koppling till Natio-

nalencyklopedins definition av Djävulen. I denna definition omtalas den onda makten 

bland annat som Beelsebul och det framgår även att det namnet betyder de onda an-

darnas furste. Likaså framhäver Holm att demoner är djävulsförknippade och enligt 

min åsikt kan Jadis vålnader, andar och gengångare passas in i den gruppen. I och 

med detta styrks kopplingen till Djävulen genom både Holm och Nationalencyklope-

dins definition.  

Det går därtill att analysera kring varför den gröna häxan framställs i en färg 

som är grön som etter dvs. gift. Detta kan enligt mig vara för att koppla henne ännu 

starkare till den kraft som har för syfte att släcka liv, men även till dödssynden avund 

vilken likt de övriga dödssynderna kopplas till Djävulen och helvetet. 

 Jadis skildras och förknippas också med en färg då hon benämns som den vita 

häxan, men dessutom med årstiden vinter. Att den vita häxan framställs som bringa-

ren av evig vinter anser jag är en förstärkning av att denna häxa är en kraft som släck-

er liv. Detta då det betonas att nytt liv tillåts spira i form av växter och dylikt först när 

Aslan återvänder till Narnia tillsammans med syskonen Pevensie.
50

  

Lewis betonar även på ett flertal ställen att den vita häxan har bara armar, vil-

ket de äldre kvinnliga karaktärerna i böckerna ogillar skarpt. Detta betraktar jag som 

en inflikning av dessa norm- och beteendemönster som Berger och Luckman menar 

att människor förmedlar vidare till nästa generation. Det är dock inget tydligt symbo-

liskt uttryck som Holm framhäver i samband med Djävulen, om det nu inte kopplas 

till Djävulen som en förförisk gestalt. Det kommer därmed inte att analyseras eller 

diskuteras mer kring detta i det här stycket.  

 

4.4 Biblisk intertextualitet i form av handlingar och händelser 

I denna del kommer jag att studera den vita häxan och den gröna häxan i Narniasa-

gornas peripetier. Med hjälp av Bibeln och de specifika citat som berör Djävulen 

kommer jag att tyda vilka direkta kopplingar och likheter som går att finna mellan 
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Djävulens och häxornas handlingar och de händelser de är delaktiga i. Precis som det 

tidigare har nämnts under avsnittet Metod är de bibliska motiv och kopplingar som 

lyfts fram i detta avsnitt subjektiva tolkningar vilka bygger på egna associationer. 

Vissa argument kommer dessutom att styrkas av de definitioner som presenteras i 

undersökningens början. 

Under den rubrik som jag har valt att kalla för Definitioner framgår att Djävu-

len är en splittrande och förstörande kraft. I Min morbror trollkarlen skildras hur den 

vita häxan Jadis har förstört Charn på följande sätt:  

 

På ett enda ögonblick plånade en kvinna ut det för alltid.51  

 

Vidare beskrivs det hur denna häxa önskar att hon kunde krossa hela världen om det 

bara gick att tysta ner den sång Aslan sjunger under Narnias skapelse och vilken hon 

finner obehaglig och skrämmande.
52

 Även i Häxan och Lejonet syns tydliga tendenser 

på att Jadis är en splittrande kraft. Då hon stöter på pojken Edmund under hans första 

vistelse i Narnia använder hon pojken för att slå splintar mellan honom och hans sys-

kon. Häxan avser att Edmund ska förråda sina syskon och de som hjälpt dem för att 

sedan föra syskonen till häxans slott där hon planerar att undanröja dem alla.
53

 Det 

råder med andra ord inga tvivel om att den vita häxan i Lewis skildringar kan klassifi-

ceras som en splittrande och förstörande kraft med avsikter att orsaka lidanden.  

Evangelisten Johannes gör i sitt första brev i Bibeln ett förtydligande av vilka 

som är Guds- respektive Djävulens barn. De som hör Djävulen till kategoriserar han 

på följande vis: 

 

 Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen […]54 

 

 I detta fall hävdar jag att kopplingen och likheten till Djävulen går att finna i Min 

morbror trollkarlen. I den avsedda sekvensen anländer barnen Digory och Polly till 

en trädgård som är omgiven av en mur med guldportar. De är ute på uppdraget att 

hämta ett silveräpple åt Aslan. I denna trädgård befinner sig redan den vita häxan som 

har brutit mot det bud som finns ingraverat i trädgårdens portar: 
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Genom portar av guld skall du gå eller alls ej gå in. Tag av min frukt till andra eller försvinn, 

ty de som går över muren och de som stjäl finner vad hjärtat begär och finner förtvivlan jäm-

väl.55 

 

Narnia är bara några timmar gammalt och därmed i sin början när den vita häxan går 

emot det bud som står skrivet på portarna. Genom att hon klättrar över murarna och 

själv äter av frukten har hon i och med detta syndat. Jadis blir således den som har 

syndat ända sedan Narnias begynnelse. 

I de tidigare forskningar som gjorts betecknar Vaus och Watt-Evans den vita 

häxan som Djävulen i formen av frestare. Fler exempel på att hon intar rollen som 

frestare förekommer i det nämnda avsnitt där Jadis stöter på Edmund för första gång-

en. Hon bjuder då pojken på kola och ju mer han äter av godiset desto mer ökar begä-

ret efter att få frossa i det.
56

 Frosseri räknas som en av de sju dödssynderna, vilka en-

ligt kristen tro resulterar i att du som syndare bestraffas i helvetet. Dessutom utvecklar 

Edmund även girighet efter mer och tillgivenhet gentemot häxan ju mer han stoppar i 

sig. När Jadis senare utmålar att hon har för avsikt att göra Edmund till prins av Nar-

nia leder detta till att han förråder sina syskon. Det gör honom till Narnias version av 

Judas Iskariot, förrädaren som i Bibeln framställs ha blivit besatt av Djävulen. I Lu-

kas- och Johannesevangeliet beskriver följande verser hur Satan får sin makt över 

Judas då han vid den sista måltiden med Jesus tilldelas sitt bröd: 

 

Men Satan for in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv.57 Då, när denne 

hade tagit emot brödstycket, for Satan in i honom […]58 

 

Likt Judas är en av Jesus utvalda i Bibeln är Edmund en av de fyra utvalda i den pro-

fetia som förutspår den vita häxans undergång. Satan och Jadis får båda sin makt över 

de förrådande parterna när dessa tilldelas något ätbart. Här blir förbindelsen därmed 

att både Jadis och Satan genom matintag lyckas ta sig in i sina offers sinne, göra dem 

till förrädare och skapa splittring i den utvalda gruppen.  

 I boken förleds Edmund dessutom till att tro att Jadis som Narnias drottning 

ämnar göra honom till prins och sedermera kung i landet.
59

 Detta anser jag är en tyd-
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lig parallell till Lukasevangeliets framställning av hur Djävulen frestar Jesus genom 

att erbjuda honom makten över världen: 

 

Och djävulen förde honom upp på en höjd och visade honom i ett ögonblick alla riken i värl-

den och sade honom: Åt dig vill jag giva makten över allt detta med dess härlighet; ty åt mig 

har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva den.60 

 

Jadis och Djävulen har i detta fall sina likheter i att de båda är ”falska” härskare över 

den värld de utlovar i sina frestelser. De påstår likaså att de är villiga att skänka mak-

ten till sina offer, men har egentligen andra planer. Jadis avsikter uppdagas för Ed-

mund och övriga världen då hon i Häxan och Lejonet anländer till Aslans läger för att 

kräva Edmunds blod. Att hon kräver honom beror på att förrädare och andra brotts-

lingar enligt Narnias uråldriga lagar och magi ska tillfalla häxan.
61

 I Lukas evangeli-

um skildras hur Jesus meddelar Djävulens krav på lärjungarna då de förråder och för-

nekar honom innan korsfästelsen: 

 

Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att sålla eder som vete; men jag 

har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk 

dina bröder.62 

 

Likt Djävulen som begär att få lärjungarna i sitt våld kräver den vita häxan att få Ed-

mund i sitt. Häxan fordrar honom för hans förräderi så att hon kan ”sålla” honom ge-

nom att offra honom på ett uråldrigt stenbord. Får Jadis som hon vill utplånas därmed 

chanserna att uppfylla den profetia som spår hennes fall.  Förutom detta direkta bibel-

citat kan här på nytt dras kopplingar till de definitioner som presenteras i undersök-

ningens början. Detta då den vita häxan vid ännu ett tillfälle visar sin önskan att vilja 

släcka liv, orsaka sin omgivning lidande och splittra syskonskaran så de inte kan upp-

fylla profetian. Dock framlyfts också i citatet hur Jesus ber för sina lärjungar och detta 

gör även Aslan i Edmunds fall, vilket leder till att Edmund kan ansluta sig till sina 

syskon i kampen mot Jadis. Aslan ger häxan anbudet att låta henne offra honom i 

Edmunds ställe.
63

 Detta accepterar hon med glädje eftersom hon strävar efter att för-

göra och överta Aslans makt.  
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Häxan har, genom sin rätt att kräva offer och sin magiska förmåga att förstena folk, 

döden i sitt våld. I och med offrandet av Aslan har hon återigen tänkt använda sig av 

den makten. Dock har hon ingen aning om att Aslan kommer att omintetgöra hennes 

makt såsom Jesus krossar Djävulens genom sitt offer: 

 

Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig 

därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, 

det är djävulen.64 

 

Jadis och hennes anhängare förödmjukar och plågar lejonet innan de slutligen offrar 

honom på stenbordet. Dock offrar hon i och med detta en oskyldig, vilket resulterar i 

att hon förlorar sin makt över döden och Aslan återuppstår.
65

 

Den vita häxans begäran efter Edmund och att han ska straffas kan vad jag an-

ser också kopplas till Djävulens roll som anklagare och åklagare. Inför Aslan som är 

Narnias skapare anklagar hon honom för att vara en förrädare som tillhör hennes led 

och som därmed inte bör vistas i lejonets skara. Likheten med den definition som 

skildrar Djävulen såsom den anklagande kraften i Bibeln blir därför slående.   

Låt oss dock inte glömma den gröna häxan som även hon har anknytningar till 

Djävulen i sitt beteende och handlande. Holm framhåller att Djävulen kan skildras 

som en fager och förförisk varelse och i Bibeln finns en vers där det påvisas att Satan 

kan förställa sig till en ljusets ängel.
66

 En ljusets ängel är enligt mig en vacker och 

vänlig varelse som står på den goda kraftens sida. 

När barnen i Silvertronen stöter på den gröna häxan upplever de henne som 

den vackraste kvinna de någonsin har sett. De litar också på henne när de är vilsna 

och ber henne om vägvisning. Här visar dock häxan sitt sanna jag då hon, i syfte att 

utplåna dem, dvs. släcka deras liv, ger Eustace och Jill riktningen till en by av männi-

skoätande jättar.
67

 Dessa jättar har hon som jag tolkar det regelbunden kontakt med 

och förser dem då och då med färskt människokött i form av vilsna vandrare.  

Hon förhäxar dessutom sina undersåtar så att hon i deras ögon är den vackras-

te och mest godhjärtade människa de har mött trots att hon har förmågan att anta 

skepnaden av en dödsbringande orm.
68

 Jämväl är hon inte ensam om att förställa sig 
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som hjälpsam och god. Den vita häxan använder även hon sig av dessa charader både 

i Min morbror trollkarlen och i Häxan och Lejonet. I den förstnämnda boken finns en 

sekvens i den omnämnda trädgården med guldportarna i vilken Jadis försöker att 

frammåla sig själv som omtänksam och god. I sina frestande försök att få Digory att 

äta av trädgårdens liv- och kunskapsgivande silveräpplen, och därmed gå emot Aslans 

ord, slår hon ner på den oro och ångest Digory känner för sin dödssjuka mamma. 

Häxan hävdar att det är av omtanke för hans mamma som hon försöker få honom att 

lämna Narnia med det livsgivande äpplet.
69

 Personligen tolkar jag det som att det hon 

egentligen är ute efter är att pojken ska gå emot Aslans ord och därmed hamna i onåd 

hos lejonet. Omtanken är med andra ord förställd och falsk. 

Vidare utmålar den vita häxan sig som god då hon i Häxan och Lejonet möter 

Edmund. Hon värmer honom med sin päls och ger honom både mat och dryck då han 

frusen stöter på henne i skogen.
70

 Edmund antar att det är av vänlighet, men häxans 

syfte är egentligen att luska ut så mycket som möjligt om honom och hans syskon. 

Jadis avser dessutom att övertala pojken till att förråda och föra sin bror och sina syst-

rar till henne. Genom att förställa sig och framställa sig som goda på dessa vis kan 

häxorna orsaka splittring och förstörelse i sin omgivning på ett närmare plan. Även 

om häxorna upplevs som vackra och goda på utsidan finns det i deras karaktärer en 

förbindelse till djävulsdefinitionerna i och med att deras egentliga syfte är att orsaka 

lidande och splittring. 

Som det framgår av ovannämnda exempel är häxorna mycket förtjusta i lögner 

och förställningar så att de kan få och tillskansa sig det de vill ha eller komma åt. Den 

gröna häxan manipulerar i Silvertronen Eustaces och Jills tilltro till Aslan och Narnia 

med magi och lögner om att Underjorden skulle vara den enda världen.
71

 Vidare häv-

dar hon att de äventyr de upplevt i Narnia bara är något de har drömt eller hittat på. 

Hon diktar även ihop en historia om att prins Rilian, som hon har förhäxat och håller 

fången, är besatt av en förbannelse som får honom att förvandlas till en orm och gå 

bärsärkargång på nätterna.
72

 Fortsättningsvis hävdar hon att det är pga. förbannelsen 

som hon fjättrar honom vid en silvertron varje natt. Dock är också detta en lögn då 

silvertronen gör att hon bibehåller sin makt över Rilians sinne. Den gröna häxans  
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koppling till Djävulen styrks därmed med följande citat från Johannesevangeliet: 

 

I haven djävulen till er fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit 

en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i ho-

nom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.73 

  

Det kan även styrkas av att Djävulen under rubriken Definitioner benämns som en 

förtalare. Den gröna häxan förtalar i det ovannämna stycket prins Rilian eftersom det 

är häxan själv som förvandlas till orm och inte tvärtom. 

Som tidigare nämnt i texten brukar sig också den vita häxan av lögner. Exem-

pel på detta är lögnen om sina intentioner att göra Edmund till prins eller att hon bryr 

sig om Digorys döende mamma.  

Ännu en direkt anknytning till häxorna såsom en splittrande kraft finner jag i 

den gröna häxans handlande då hon dödar Rilians mor och sedan för bort honom från 

sitt rike och sin far.
74

 Den gröna häxan splittrar med andra ord en familj likt den vita 

häxan splittrar Edmunds syskonskara. Att den gröna häxan för bort Rilian och håller 

honom i sin fångenskap i över tio år kan enligt mig ses som en omskrivning av föl-

jande citat där Satan genom en kroppslig sjukdom har fängslat en kvinna i sin kropp: 

 

Och denna kvinna, en Abrahams dotter, som Satan har hållit bunden nu i aderton år, skulle då 

icke på sabbatsdagen få lösas från sin boja. 75 

 

Kvinnan i ovanstående vers framhålls vara en dotter av Abraham och därmed av en 

viktig och betydelsefull ätt i den bibliska historien. Prins Rilian är en prins av narniskt 

blod vilket gör att även han å sin sida kommer från ett framstående släktled. Han är 

också förhäxad och fånge hos den gröna häxan i över tio år. Under hela denna tid är 

Rilian bunden både till kropp och sinne av häxans magi. Detta anser jag kan liknas vid 

att kvinnans sjukdom i Bibeln påstås vara ett verk av Djävulen och har gjort att kvin-

nan har varit fjättrad i sin egen kropp. Att den gröna häxan dessutom planerar att stör-

ta den kung (Rilians far) som står under Aslans beskydd påvisar hennes motstånd 

emot den goda sidan. Den gröna häxan är likt den vita häxan med andra ord godhetens 

motståndare vilket är precis vad det symboliska uttrycket Djävul står för. 
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Som avlutning vill jag lyfta fram följande citat från Paulus första brev till Timoteus:  

 

Redan hava ju några vikit av och följt efter Satan.76  

 

Detta utdrag beskriver hur människor avviker från den kristna Guden och hur de anses 

tillhöra skaran kring Satan. I böckerna om Narnia skapar Aslan de djur och väsen som 

förekommer i historien, dock får vita häxan några av dem att ansluta sig till henne och 

gå hennes ärenden. Hon har ett helt följe av de varelser som Aslan skapat, vilka övri-

ga i riket inte längre kan lita på och som är häxans spioner och hantlangare. Holm 

anser att det ur ett psykologiskt resonemang är omöjligt att upphäva det onda och att 

ondska bara existerar i relation till godheten då människan innehar en psykisk upp-

spaltning i dessa två kategorier. Han menar vidare att människor behöver veta vad 

som är ont och vad vi ska ta avstånd ifrån.
77

 Att vissa viker av från Aslan till den vita 

häxan blir därmed självklart, annars skulle det ju inte bli några spännande äventyr 

eller någon att kämpa emot. Det skulle inte heller vara någon som fungerar som av-

skräckande exempel genom att besitta de egenskaper som samhället anser att männi-

skan bör ta avstånd ifrån. Häxornas intagande av djävulsrollen är därmed ett resultat 

av den sociala konstruktion och de symboliska uttryck som förekommer här i väst-

världen. 

 

4.5 Sammandrag av analys 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett flertal kopplingar mellan Le-

wis häxor och den bibliska Djävulen. På vilka sätt dessa influenser tar sig uttryck hos 

den gröna häxan respektive den vita häxan skiljer sig dock till viss del. 

Det framgår tydligt under rubriken Biblisk intertextualitet i form av symboler 

att det finns djävulssymboler som återkommer hos både den gröna och den vita häxan. 

Det är dock främst hos den gröna häxan som den symboliska likheten finns. Hon ge-

staltas i samband med ormen, underjorden, hornprydda varelser och drakar som alla är 

symboliska uttryck som förknippas med Djävulen. Den vita häxan skildras mer spar-

samt med symboliska uttryck. Det är enbart de onda andarna som omger henne vid 

stenbordet som kan kopplas till de symboler som Holm lyfter fram.  

I den bibliska intertextualiteten i form av handlingar och händelser är det istäl-
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let den vita häxan som står för de flesta kopplingarna till Djävulen. Hon syndar, fres-

tar, anklagar, ljuger och splittrar när det behagar henne och är en stark motståndare till 

godheten. I denna kontext är den gröna häxan svagare sammanlänkad med Djävulen 

och det finns bara enstaka fall där det går att hitta kopplingar. 
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5. Sammanfattande slutdiskussion 

Studiens övergripande syfte är att undersöka vad som tyder på att Lewis onda karaktä-

rer har influerats av den bibliska Djävulen i hans skildrande av dessa gestalter. I stu-

dien har jag valt att göra en komparativ undersökning av vilka kopplingar och likheter 

som finns mellan den bibliska djävulen och Lewis framställningar av den gröna re-

spektive den vita häxan. Jämförandet bygger på en intertextuell, religiös grund där 

Bibeln och Holms djävulssymboler har fungerat som jämförelseunderlag. Fokus i 

denna granskning har legat på vilka samband skildringarna av Djävulen och häxorna 

förmedlar i form av symboler, handlingar och händelser.  

Som kritik till den metod som jag har använt mig av bör det än en gång under-

strykas att all tolkande verksamhet bygger på subjektivitet. Detta gör att jag som tol-

kare och läsare kan analysera fram budskap, kopplingar och likheter där författaren 

egentligen har försökt att förmedla konstnärliga och intresseväckande värderingar. 

Kritik kan dessutom riktas till valet av svenska källor då detta kan ha påverkat återgi-

vandet av och analyserandet kring resultatet. Denna studie kan därmed ses som en 

undersökning av djävulsgestaltningen i den svenska versionen av Narnia. 

 I och med valet av den relativt nya utgåvan av böckerna blir denna undersök-

ning dessutom en spegling av vilka bibliska förbindelser som tillåts förmedlas från 

generation till generation. Under studien väcks det, på grund av de många och tydliga 

bibliska parallellerna, tankar och funderingar om att Lewis har skrivit Narniaböckerna 

i syftet att introducera en ny typ av barnbibel. Lewis framför en tydlig kristen agenda 

och det märks att det finns ett flertal peripetier som är direkt överförda från Bibeln. 

Att dessa delar sedan har bearbetats och lyfts fram i en ny version kan tolkas som ett 

försök av Lewis att bevara den kristna strukturen i en tid då läsning av Bibeln har mist 

sin tjusning. Då parallellerna är så otroligt starka, men i mer lättillgänglig form, kan 

Lewis förmedla kristna strukturer till människor som aldrig skulle läsa Bibeln eller 

sätta sin fot i kyrkan. Det bibliska jämförandet visar i detta fall på hur människor i en 

social konstruktion även införlivar nya medlemmar i kulturella inlärningssystem av 

beteendemönster och symboliska utryck i litteraturen. Jag kan därmed konstatera att 

de häxor som har granskats i denna studie inte bara har influerats av djävulen utan i 

själva verket är djävulen i ny förpackning. Jag kan även konstatera att Toijer-Nilssons 

uttalande att kristendomen skulle ha varit en viktig inspirationskälla är befogat och att 

min hypotes var korrekt. Det var dock oväntat att antalet paralleller och direkta 
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överskrivningar var så stort och så pass tydliga. Det kan därmed slås fast att jag har 

lyckats uppnå mitt mål och fylla det hål som fanns i den tidigare forskningen. Detta då 

parallellerna tidigare enbart antyddes och antogs finnas, men som genom min forsk-

ning nu kan lyftas fram och styrkas med konkreta exempel. Denna studie bidrar där-

med till att påvisa att de bibliska paralleller som finns i Lewis böcker inte enbart be-

gränsar sig till karaktären Aslan utan även har fått fäste i ondskans karaktärer. 

I analysdelen framgår det tydligt att det finns starka inflytanden av Djävulen 

hos de undersökta karaktärerna i både symboler, handlingar och händelser. Den tidi-

gare forskningen har fokuserat på ondska i allmänhet eller den vita häxans roll som 

den bibliska ormen som frestar till synd. De forskningar som har berört den gröna 

häxans och den vita häxans förbindelser med Djävulen har dock varit ytliga i ämnet 

och har utelämnat de bibliska referenserna. Denna studie är mer djupgående och klar-

gör att det finns betydligt fler likheter mellan de två häxorna och Djävulen än vad som 

har framgått i de tidigare undersökningarna. Då jag har begränsat mig i och med spe-

ciella sökord och konkreta utvalda exempel är jag övertygad om att det även går att 

hitta ännu fler bibliska kopplingar och paralleller än vad som framförs i denna studie. 

Trots alla de paralleller som kan dras mellan Djävulen och häxorna finns det 

dessutom tecken på att andra värderingar och sociala konstruktioner påverkat Lewis i 

skildrandet av karaktärerna. Som jag nämner under Biblisk intertextualitet i form av 

handlingar och händelser betonar Lewis att Jadis armar är bara. Vidare framhåller 

han att detta är något som fördöms av karaktärer i hennes omgivning. Bara armar är 

således ett beteendemönster som troligen inte uppskattades av personer i Lewis när-

het. I och med denna accentuering förmedlar Lewis samhällets ståndpunkt genom sin 

sagogestalt. Den vita häxan är därmed ett typiskt exempel på hur våra inre existens-

rum beblandar sig med det yttre existensrummet. Jadis har i detta fall fått influenser 

både från den bibliska Djävulen och samhällsmönstren runt omkring, men har även 

utformats och bearbetats i Lewis huvud där influenserna har beblandats och omfor-

mats i en ny skepnad. Detta påvisas bland annat i och med att den vita häxan skildras i 

samband med färgen vit som egentligen är en färg som symboliserar renhet, oskuld 

och fred. Häxan har därmed blandade symboliska uttryck för både godhet och ondska. 

Jag anser dessutom att det påvisas genom att Djävulen i dessa utvalda sagor har anta-

git en kvinnlig skepnad istället för den traditionellt manliga. Lewis har därmed bidra-

git till en ny karaktär som symboliserar ondska.  

Det bör här även understrykas Lewis precis som Bibeln använder sig av kvin-
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nor som den syndande parten. I Bibeln syndar Eva då hon luras till att äta av det omta-

lade äpplet och i Narnia står häxorna för syndandet på de flesta plan. Exempelvis kan 

Jadis bara armar återigen lyftas fram som en förstärkning av att häxan skildras som en 

syndig och förförisk gestalt. Vad detta har fått för konsekvenser i genusframställning-

en och forskningen, i och med att det är kvinnor som symboliserar ondska, är emeller-

tid en annan fråga som kan vara intressant att studera i framtida forskning. Att onda 

kvinnor i form av häxor är ett återkommande inslag i sagor och berättelser bidrar en-

ligt min åsikt till vilken genusbild av kvinnan som förmedlas till våra barn. Om då 

kvinnor figurerar som ondska eller hemska karaktärer i sagor tillskrivs därmed kvin-

nor ett flertal oönskade egenskaper. Vi bör i och med detta tänka på vilka symboler 

som vi väljer att fortsätta förmedla till kommande generationer. 
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